Ach bože z nebe
Dmi
Ach bože z nebe
Dmi
já prosím tebe
Dmi
Starého muže mám
Dmi
G
C
|: Rač mi ho vzáti mladého dáti
Dmi
A
Dmi
Ať hříchu nepáchám :|
Ach bože z nebe, já prosím tebe
Jak já mu zvonit dám
|: Na staré hrnce hotové zvonce
Tak já mu zvonit dám :|
Ach bože z nebe já prosím tebe
Jak já ho pochovám
|: Na starém došku zapřáhnu kočku
Tak já ho pochovám :|
Ach bože z nebe já prosím tebe
Jak já plakat budu
|: Na jeho hrobě vyskočím sobě
Co je mi po tobě :|

Až já půjdu povandruju
G
1. Až já půjdu povandruju
C
D
G
ej bude bílá hmlíčka
C
D G
ej bude bílá hmlíčka
G
Bude za mnú plakat dievča
C
D
G
pěkné jak růžička
C
D G
ej pěkné jak růžička
2. Až já půjdu povandruju
ej bude bílý mrázek
ej bude bílý mrázek
Bude za mnú plakat dievča
pěkné jak obrázek
ej pěkné jak obrázek
3. = 1.

Gorale
D
G
A
D
Za lasami za gorami za dolinami
G
A
D
pobiłi się dwaj gorale ciupagami
G
A
D
|: Hej gorale, nie bijta się
G
ma góralka dwa warkocze
A
D
podzielita się :|
Za lasami za gorami...
... ma goralka dwoje oczu podzielita się
Za lasami za gorami...
.. ma goralka wielke serce podzielita się
Za lasami za gorami...
... ma goralka z przodu z tyłu podzielita się
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Hop hé
D
A D
|: Hop hé, hop hé, hop hé, hop hé :|
D
A
D
A
Já bych se nejradši ve vsi neviděl
D
A
D
A D
ať přídu, kam přídu, abych se styděl
D
Anča mě nechala v kolečku stát
A D
že prej se nebude se mnou motat
|: Hop hé, hop hé, hop hé, hop hé :|
Počkej ty Andulo, ty budeš koukat
jak budeš po mě jen vočima loupat
učím se tancovat Maděráka
stoupnu si bez tebe před dudáka
|: Hop hé, hop hé, hop hé, hop hé :|
Já bych se voženil, žádná mě nechce
šel bych na námluvy jde mi to těžce
panenky i vdovy, každá se bojí
že bych je tloukával dubovou holí
|: Hop hé, hop hé, hop hé, hop hé :|

Hruška
D
A
Stojí hruška v širém poli
D
G
A
vršek se jí zelená
D
G
A
Hmi
|: Pod ní se pase kůň vraný
D
A
D
pase ho má milá :|
Proč má milá dnes pasete
z večera do rána
|: Kam můj milý pojedete
já pojedu s váma :|
A já pojedu daleko
přes vody hluboké
|: Kéž bych byl nikdy nepoznal
panny černooké :|

Janošek
C
1. Ej, cos porobil,
C
Ej, cos porobil,
C
G
Že ťa svázali za
C
G7
Že ťa svázali za
2. /:
/:
/:
3. /:
/:
4. /:
/:
/:
5. /:
/:
6. /:
/:
/:

G
C
Janošku
F
Janošku
nožku
nožku

Ej, neporobil jsem nic zlého :/
Zabil jsem srnca mladého :/
A D A D A E A :/
Ej, to nebyl srnec byla laň :/
Ja, už ňa vezú, nevím kam :/
Už je má milá, už je zle :/
Už sú pútečka na noze :/
A D A D A E A :/
Chystaj, má milá, dva nože :/
Přeřež pútečka na noze :/
Ach, jaké je to řezání :/
Když sú pútečka kovaný :/
A D A D A E A :/
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Koníčky
Emi
Když jsem koval koníčky
Ami Emi
byl jsem u svý Ančičky
Ami
Nechtěla mě domů pustit
G
Emi
H7
Emi
až nebudú hvězdičky
Ami
Nechtěla mě domů pustit
G
Emi
H7
Emi
až nebudú hvězdičky
Hvězdičky už nebyly
a já jsem řek svý milý
Pojď má milá, vyprovoď mě
vyprovoď mě na chvíli
Pojď má milá, vyprovoď mě
vyprovoď mě na chvíli

Mezi horami
Ami
G Ami
|: Mezi horami
Ami
G Ami
lipka zelená :|
C
|: Zabili Janka,
G
Ami
Janíčka, Janka
Ami/G Ami
miesto jele - ňa :|
Keď ho zabili, zamordovali
Na jeho hrobě, na jeho hrobě
Kříž postavili
Ej, křížu, křížu ukřižovaný
Zde leží Janík, Janíček, Janík
Zamordovaný
Išla Anička plakat Janíčka
Hned na hrob padla a viac nevstala
Dobrá Anička

Michálek
Dmi B Dmi B Dmi
Dmi
B
Ta uninská rola
C
F C
Černo pooraná
Gmi
F
Zabil tam pacholka
C
Dmi
Ujhéli z Unína
Vy tetko doračko Smutná neveselá
Vezem vám synáčka V halénečce z póla
Vy tetko doračko Nic se nelekajte
Na vašeho synka Bielu plachtu dajte
Michale Michálku Kdo je ti příčina
Kdo by byl matičko Ujhéli z Unína
Pošlite matičko Pro tých knězů kbelských
Já se vyzpovýdám Ze svých hříchů těžkých
A proč ty Michálku Kbelských knězů žádáš
Avšak ty Michálku Tolik hříchů nemáš
Jak bych já matičko Tolik hříchů neměl
Však jsem já nejednu Panenku podvédel
A ten gbelský cintár Kolem malovaný
Leží tam Michálek Pěkně pochovaný
Na jeho hrobečku Rozmarýn zelený
Těm kbelským pacholkom Roste na znamení
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Nepudem domú
A
D G
1. Nepudem domú
D
G C
až bude ráno
G
A
až bude na nebi
D
G
hvězdiček málo
2. Nepudem
až bude
3. Nepudem
až budú

domú, budeme tady
slunéčko nad napajedy
domú, až bude svítat
tatíček palicú smýkat

Panenka
/: Ami

G

Ami

G

Ami

G

Ami

G

Ami :/

Ami
Ty panenko maličká
Dmi
G
ty se mně hrubě líbíš
Ami
Dmi Ami
G
jedno oko rybí máš
Ami
H7
E
a na druhé málo vidíš
Ty panenko maličká
ty černovoký děvče
když si na tě vzpomenu
hned se mně do pláče chce

Proměny
Ami
G
C
Darmo sa ty trápíš můj milý synečku
Dmi
Ami
nenosím ja tebe nenosím v srdéčku
G C G C Dmi
E
Ami
A já tvoja nebudu ani jednu hodinu
Copak sobě myslíš má milá panenko
vždyť ty si to moje rozmilé srdénko
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá
A já sa udělám malú veverečkú
a uskočím tobě z dubu na jedličku
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu
A já chovám doma takú sekérečku
ona mi podetne dúbek i jedličku
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá
A já sa udělám tú malú rybičkú
a já ti uplynu preč po Dunajíčku
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu
A já chovám doma takovú udičku
co na ni ulovím kdejakú rybičku
A ty přece budeš má lebo mi tě Pán Bůh dá
/: Ami, F, C, F, C, G :/
A já sa udělám tú velikú vranú
a já ti uletím na uherskú stranu
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu
A já chovám doma starodávnú kušu
co ona vystřelí všeckým vranám dušu
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá
A já sa udělám hvězdičkú na nebi
a já budu lidem svítiti na nebi
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu
A sú u nás doma takoví hvězdáři
co vypočítajú hvězdičky na nebi
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá
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Slunéčko
D D4 D D4
D
D4
Slunéčko zachodí
D
D4
D D4 D D4
za Janovu horu
G
A
A7
D
A už bude večer, chvála Pánu Bohu

D4 D D4

Slunéčko zachodí za veliký kámen
a moje srdénko zahoří jak plamen
Zahoří zahoří bolesťú na dlúze
že moja frajárka do večera umře
C, D, C, D, C, A, D, D4
Zkazujú zkazujú do širého pola
mú milú nezralú Smrtolka dostala
Už nám ta děvinka už nám zahynula
neščasná láska ta ju ukosila
Slunéčko zachodí za Janovu horu
A už bude večer, chvála Pánu Bohu

Stará Pivničková
A
Ami
Stará Pivničková
Dmi
G
C
na jarmark se stroja
Ami Dmi
Ami
Adim
Jaj danom danaj danom
E
E7
Ami
na jarmark se stroja
Ja ty dcero moja pozor davaj doma, jaj danom ...
Ona pozor dala zle sa zachovala, jaj danom ...
A
Jak práh překročila syna porodila, jaj danom ...
Dlúhý nůž si vzala krk mu podřezala, jaj danom ...
A
Na milého lúce zakopala ruce, jaj danom ...
Na milého roli zakopala nohy, jaj danom ...
Na mileho nivu zakopala hlavu. jaj danom ...
A
Do Kosně běžala biele groše brala, jaj danom ...
Zahrajte mě hudci za mé biele groše, jaj danom ...
Abych si užila panenskej rozkoše, jaj danom ...
A
Ami

Dmi

G

C

Ami

Dmi
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Ami

Dmi

E

Ami

Čechomor – str. 5

Šimbolice
G

A

D

Gmi
1. Na Březovej tři ulice
sú tam dzievky šimbolice
F
Bb
sú tam dzievonky bohaté
D
Gmi
chcú za huběnku tři zlaté
2. Já som sa šol domů zpýtať
mám li za ňú tolko čítať
za její huběnku spanilú
lebo mám běžať za jinú
3. A doma mi radu dali
koníčka mi osedlali:
Sedaj, šuhajku, na něho,
pojedzeš do pola širého.

Už som sa dozvěděl
D
A
D
1. Už som sa dozvěděl
E
A E
A
už som sa do-čí-tal
A
/: Ja, kdo mi tu cestéčku
D
E A
ja, kdo mi tu cestéčku
E
A D
kamením zasypal :/
2. Cestéčku kamením aj chodníček trním
/: Nerada tě synečku nerada tě synečku nerada tě vidím :/
3. Neořu neseju samo sa mi rodí
/: Ale znám ja dzevuchu ale znám já dzevuchu ktorá za mnú chodí :/
4. Nechodím ja za ňu chodí ona za mnú
/: Tak jako ta ovečka tak jako ta ovečka za zelenú trávú :/

Včelín
Ami
G
|: Sousedovic Věra má
Ami
G
Jako žádná jiná
Ami
G
Viděl jsem ji včera máchat
Ami
Emi Ami
Dole u vče-lína :|
Ami
|: Dole dole dole dole
C
Dole dole dole
G
Hej dole dole dole
Ami
Dole u včelína :|
|: Líčka jako růže máš Já tě musím dostat
Nic nepomůže spát Skočím třeba do sna :|
|: Dole dole dole ... dole u včelína :|
|: Líčka jako růže máš Řeknu panu králi
Ať přikázat vašim dá Aby mi tě dali :|
|: Dole dole dole ... dole u včelína :|
Když v poledne radost má Slunko hezky hřeje
Když se na mě podívá Dám jí co si přeje
|: Dole dole dole ... dole u včelína :|
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Větříček
Ami
Věj větříčku
Věj větříčku
Věj větříčku
Řekni mě kde
Věj
Věj
Aby
Aby

z Dunaje
z Dunaje
z Dunaje
milá je

větříčku zvečera
větříčku zvečera
milá věděla
milá věděla

Ami
Věj větříčku do rána
G
Věj větříčku do rána
Ami
Pozdravuj od galána
Emi
Ami
Pozdravuj od galána
Ami
Věj větříčku do noci
G
Věj větříčku do noci
Ami
Že mě neni pomoci
G
D
Že mě neni pomoci
Ami
Věj větříčku z Dunaje
G
Věj větříčku z Dunaje
Ami
Ať ta zima roztaje
Emi
Ami
Ať ta zima roztaje
Ami
Věj větříčku do jara
G
Věj větříčku do jara
Ami
Ať se milá nestará
G
D
Ať se milá nestará
Ami
Věj větříčku
Věj větříčku
Věj větříčku
Řekni mě kde

z Dunaje
z Dunaje
z Dunaje
milá je

Řekni mě kde milá je
Řekni mě kde milá je
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Vyšly ryby
D
G
1. Vyšly ryby vyšly z Dunaja do Visly,
D
Hmi
A
D
A7
D
není tu
děvčíny podle mojí mysli.
D
A
D
G
Co sem sa nachodil po tej tmavej noci
D
Hmi
A
D
A7
D
A7
ještě sem neviděl dubovej nemoci.

D

2. Dubovej nemoci hrabového sádla,
už je má galánka u černého ďábla.
Vyšly ryby vyšly z Dunaja do Visly,
není tu děvčíny podle mojí mysli.

Zálinský
Ami
G
Ami
Což tak těm zálinskejm pěkně vyhrávají
C G Emi Ami
Což tak těm zálinskejm pěkně hrajou
Muziky jim hrajou a voni tancujou
potom pěkný holky pomilujou
Nehaňte netupte zálinský mládence
Nehaňte netupte že jsou malí
Když voni jsou malí přec rádi tancují
F
C G
Emi Ami
dávají hubičky na dvě strany
G, Ami, G, Emi, Ami
Když hubičku dají teprve se ptají
má milá rozmilá jakpak se máš
Já se mám moc hezky jako hrách u cesty
F
C G Emi Ami
kdo přijde utrhne zanechá tak.
Což tak těm zálinskejm pěkně vyhrávají
Což tak těm zálinskejm pěkně hrajou
Muziky jim hrajou a voni tancujou
potom pěkný holky pomilujou

Zdálo sa ně zdálo
Ami

G

D

Ami

G

D

D
A
Zdálo sa ně zdálo
C
G
D
že sa od hor mračí
Ami Ami/F
a to sa čerňajó
Dmi Ami Dmi
mojej milej oči
Ami, G, D
Zdálo sa ně zdálo
že sa od hor blýská
to sa červeňajó mojej milej líčka
Ami
Dmi

G
C

D
G

Ami
Dmi

G
C

D
G

Zdálo sa ně zdálo
že sa mračno valí
a to sa šohajek s miló milovali
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